
 دوچرخه سواريرشته  همگانی آئين نامه مسابقات مجازي

 (دوچرخهثابت نگهداشتن مهارت )

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر ویژه دانشجویان دختر

 

 مقررات فنی

ر ا هرگونه نرم افزابرا بدون ويرايش  آن يوئبدون توقف آيتم ها را انجام داده و ويد ،ورزشكاران در فضاي آزاد يا باشگاه (1

ي ارذدر بخش مسابقات مربوطه بارگhome/-https://setav.ir/stayبه آدرس  بصورت خام در سامانه ستاوو 

 نمايند.

طول  بدون جابجايی دوربين در ،تمام صحنه اجراي مسابقه بطوريكهانجام پذيرد و افقی فيلمبرداري بايد بصورت ثابت  (2

 شود.ده ديفيلمبرداري 

 رد.کرنومتر روشن وتا انتهاي مسابقه در جلوي دوربين قرار بگي ،براي صحت سنجی قبل از شروع مسابقه (3

 .ددگرو اعالم ئواضح در ويد بصورت انشگاه محل تحصيلقبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگی،شماره دانشجويی و د (4

 

 نياز تجهيزات مورد

 ) کورسی، شهري،کوهستان (   29، 28،  5/27به باال مجاز است. 26سايز ازنوع دوچرخه  (1

 مسير (جهت پيش بينی )متر و نوار چسب  (2

 )زمان سنج( کرنومتر (3

 دوربين جهت فيلمبرداري (4

 

 وه برگزاري مسابقه و امتياز دهیشي، قوانين

دوچرخه سوار  درمسير کامال مسطح در حياط ،پارک و...باشد.متر،  2عرض و متر 10محيط برگزاري مسابقه حداکثربه طول 

پس طی مسير کوتاهی وارد محوطه مورد نظر دلخواه می شود و با توجه به مهارت شخصی خود و با استفاده از ترمزها می 

باشد. دوچرخه  تواند دوچرخه را ثابت نگهدارد، در اين حالت می بايست دستها روي فرمان و پاها روي پدال ها قرار داشته

 رد مورد قبول استيگ سوارمجاز است فقط يک وقفه کامل انجام دهد، اين وقفه از زمانی که دوچرخه درحالت ساکن قرار می

به جلوي دوچرخه تايم پايانی محاسبه می  و تايم زده می شود، به محض اينكه دوچرخه از حالت سكون درآمد، با حرکت رو

اين مسابقه مالک است و هرچه قدر دوچرخه سوار بتواند دوچرخه را با رعايت موارد ذکر  تايمينگ توقف دوچرخه در شود.

 شده در حالت ثابت نگهدارد مالک تايمينگ مسابقه می باشد.

 

  .علق می گيردگواهی شرکت و جوايزي تبه نفرات اول تا سوم  :جوایزیع زتو

کل تربيت بدنی وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري توسط کميته فنی *کليه موارد پيش بينی نشده در آيين نامه مسابقه اداره 

 مسابقات بررسی و حل وفصل خواهد شد.

https://setav.ir/stay-home/

